
 المســيح إنمــا الحــق إال اهللا علــى تقولــوا وال ديــنكم فــي تغلــوا ال الكتــاب أهــل (( يــافوائــد اآليــة الكرميــة:  تــتم

 خيـرا انتهـوا ثالثـة تقولـوا وال ورسـله بـاهللا فـآمنوا منـه وروح مـريم إلـى ألقاهـا وكلمته اهللا رسول مريم ابن عيسى

  . وكيال )) باهللا وكفى األرض في وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما لكم

ابنـة عمـران ، وموسـى ابـن عمـران هـل مهـا أخـوان  (( وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه )) (( ألقاها إلـى مـريم ))

؟ ال ، ســبحان اهللا ! مــرمي ابنــة عمــران وموســى ابــن عمــران ؟ لــيس هــو ؟ لــيس أخــا ملوســى ؟ كيــف ؟ مــا هــو األب 

واب: أورد هذا اإلشكال على النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم فقـال إـم كـانوا يسـمون بأمسـاء أنبيـائهم واحد ؟ اجل

يعــين موســى ابــن عمــران أيضــا مــرمي بنــت عمــران فعمــران الــذي هــو أبــو موســى هــو ال نعلــم أنــه نــيب لكنــه أبــو نــيب ، 

 (( وروح منــه ))كلمــة وروح   ح منــه ))(( ورو فكــان هــذا االســم شــائعا يف بــين إســرائيل فســمي أبــو مــرمي عمــران ؛ 

ويــش معــىن ورح منــه ؟ هــل معنــاه أنــه ريــح منــه وهــو مــا حصــل بــالنفخ مــن جربيــل ؟ أو أنــه روح منــه أي أن روحــه 

خملوقـــة مـــن اهللا عزوجـــل ؟ أو األمـــران ؟ األمـــران ؛ ألمـــا ال يتنافيـــان ، فـــإن جربيـــل نفـــخ يف فرجهـــا والـــنفخ ريـــح ، 

الصــالة والســالم جســد نفخــت فيــه الــروح فصــار إنســانا ؛ وهلــذا مســاه اهللا تعــاىل روحــا وكــذلك عيســى بــن مــرمي عليــه 

مـــن اهللا ، و " مـــن " هنـــا  (( روح منـــه ))يغلـــب علـــى دينـــه املســـالك الروحيـــة والرهبانيـــة ومـــا أشـــبه ذلـــك ؛ وقولـــه: 

عـيض ؛ وذلـك ألنـه وقد استدل ا النصراين على أن عيسـى جـزء مـن اهللا وجعـل " مـن " للتبليست للتبعيض قطعا 

زائغ والزائغون هم الذين يتبعون ما تشابه من األدلة ابتغاء الفتنة ، فهم يتبعون املتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه ؛ 

وذكر أن نصرانيا استدل ا على أن عيسى جزء من اهللا وقال إن قرآنكم يدل على ما قلنا أن عيسـى جـزء مـن اهللا 

فقــال  (( وســخر لكـم مــا فــي السـموات ومــا فــي األرض جميعـا منــه ))فـتال هــذه اآليـة وكـان عنــده أحـد العلمــاء 

للنصــراين إذا الســموات واألرض ومــا فيهــا جــزء مــن اهللا ؟ فحــار النصــراين وعــرف أن علــى ضــالل مث أســلم ، أســلم 

ألنه تبني له احلق ؛ فمن هنا ليست للتبعيض ولكنها لالبتداء أي أا مـن عنـد اهللا عزوجـل ورح منـه ؛ يقـول واعلـم 

آمنـوا ،  الضـمري الـواو  (( فآمنوا بـاهللا ورسـله )) يف الفوائد .أن املضاف إىل اهللا عزوجل سنتكلم عليه إن شاء اهللا 

ــاهللا ورســله ))تعــود إىل مــن ؟ إىل أهــل الكتــاب الــذين يــراد مــنهم النصــارى ،  عيســى وموســى وحممــد  (( فــآمنوا ب

 ومجيــع الرســل ، ال تقولــون ال نــؤمن إال بعيســى ألن حممــدا لــيس هــو الــذي بشــر بــه بــل آمنــوا بــاهللا ورســله كلهــم مــن

أوهلم إىل آخرهم ؛ واإلميان يف اللغة اشتهر بأنـه التصـديق ؛ ولكـن الصـحيح أنـه لـيس التصـديق وأنـه اإلقـرار ؛ وهلـذا 

أقر به إقرار مـؤمن مصـدق ؛ وقـد ذكـر هـذا شـيخ اإلسـالم رمحـه اهللا يف كتابـه "  : آمن بكذا ، أييعدى بالباء يقال

(( قـد يضـمن معـىن التصـديق مث يتعـدى بـالالم مثـل قولـه:  اإلميان " بأن من فسره بالتصديق فلـيس بصـواب ؛ لكـن

 (( وال تقولـوا ثالثـة ))واإلميان هنا مبعىن االنقياد أي فانقاد له لوط وقال إين مهـاجر إىل ريب ؛  فآمن له طوف ))



؛  فعـل مضـارع أو نقـول إـا مجلـة مكونـة مـن فعـل مضـارع وفاعـل والقـول هـو النطـق باللسـان (( ال تقولوا ))مجلة 

ألن القــول ال ينصــب إىل مجلــة أو شــبه مجلــة ، ال ينصــب االســم  هــل وقــع عليــه الفعــل ؟ ))ثالثــة (( وهنــا اجلملــة 

 (( ثالثــة ))املفــرد إال علــى لغــة بعــض العــرب الــذين جيعلــون القــول كــالظن فينســبون بــه املفــرد ؛ وعلــى هــذا فنقــول 

التقـدير: وال تقولـوا اهللا ثالثـة ، وكـانوا يقولـون بالتثليـث   ولكنهـا خـرب ملبتـداء حمـذوف ، (( تقولـوا ))ليست مفعوال لـ

انتهـوا أيــش ؟  (( انتهـوا ))؛  (( لقـد كفـر الـذين قـالوا إن اهللا ثالـث ثالثـة ))كمـا ذكـر اهللا ذلـك عـنهم يف قولـه: 

خـرب يكـن هذه مفعول بـل هـي  (( خيرا لكم )) (( خيرا ))؛  (( انتهوا ))عن قول ثالثة ؛ فنهى أوال مث أمر ثانيا 

 (( إن اهللا ثالـث ثالثـة ))هـذا دفـع لقولـه:  (( إنمـا اهللا إلـه واحـد ))احملذوف ، تقدير: انتهوا يكن خريا لكم ؛ و 

(( إنمـا اهللا إلـه واحـد سـبحانه أن يكـون لـه وإمنا أداة حصر ، فاجلملة فيهـا حصـر ، حصـر األلوهيـة بـاهللا عزوجـل 

سـبح واملصـدر منـه التسـبيح واسـم املصـدر سـبحان ، وهـي مالزمـة سبحان التنزيه وهي اسـم مصـدر وفعلهـا  ولد ))

للنصب على املفعولية املطلقة دائما ، كلما جاءت سبحان فهي منصـوبة علـى أـا مفعـول مطلـق وعاملهـا حمـذوف 

هــذه مصــدرية وقــد حــذف حــرف  (( ســبحانه أن يكــون )) (( أن ))وجوبــا ال جيمــع بينهــا وبــني عاملهــا ؛ وقولــه: 

للعلم به أي تنزيها له عن أن يكون لـه ولـد وإمنـا هـو منـزه عـن الولـد جـل وعـال ألمـور متعـددة ؛ أوال ألنـه اجلر منها 

مالـك كــل شــيء ، واملالـك البــد أن يكــون اململـوك مباينــا لــه يف كـل األحــوال ؛ وثانيــا أنـه لــيس لــه زوجـة واالبــن إمنــا 

 (( أنى يكون له ولـد ولـم تكـن لـه صـاحبة ))نعام: يكون غالبا ممن له زوجة كما ذكر اهللا تعاىل ذلك يف سورة األ

؛ ومنهـا أيضـا أن الولـد إمنــا يكـون ملـن حيتـاج للبقــاء أي بقـاء النـوع باسـتمرار النســل والـرب عزوجـل لـيس حباجــة إىل 

ويعينـه علـى شـئونه وأمـوره ليسـاعده  هاالبـن إمنـا حيتـاج إليـه والـد أن ذلك ، ملاذا ؟ ألنه احلي الذي ال ميـوت ؛ ومنهـا

فعلـى كـل حـال هـو منـزه  (( سـبحانه هـو الغنـي ))واهللا سبحانه وتعاىل غين وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف قولـه: 

هـذا   (( لـه مـا فـي السـموات ومـا فـي األرض )) أن يكون لـه ولـد ، ومـا قـدر اهللا حـق قـدره مـن قـال إن لـه ولـد .

لــه مــا يف الســموات واألرض ملــك ، والولــد البــد أن يكــون كوالــده يف أنــه لــه  كالــدليل علــى أنــه منــزه عــن الولــد أن

(( لـه مـا قسط من امللك ألنه سوف يرث والـده إذا مـات مـثال ، واهللا سـبحانه وتعـاىل لـه ملـك السـموات واألرض 

فهـي هنـا للعمـوم أي كـل مـا يف السـموات مـن ذوات وأحـوال وأمـور  (( مـا ))و في السموات وما فـي األرض )) 

قــال املعربــون إن البــاء هنــا زائــدة والتقــدير: وكفــى اهللا (( وكفــى بــاهللا وكــيال )) هللا عزوجــل وكــذلك مــا يف األرض ؛ 

 (( يــافوائــد اآليـة الكرميــة:  وكـيال أي حافظــا علـى كــل شـيء فــال حيتـاج إىل ابــن يسـاعده أو يعينــه يف حفــظ امللـك .

ــوا وال ديــنكم فــي تغلــوا ال الكتــاب أهــل  اهللا رســول مــريم ابــن عيســى المســيح إنمــا الحــق إال هللا علــى تقول

 واحــد إلــه اهللا إنمــا لكــم خيــرا انتهــوا ثالثــة تقولــوا وال ورســله بــاهللا فــآمنوا منــه وروح مــريم إلــى ألقاهــا وكلمتــه



يف هــذه اآليــة الكرميــة  .))   وكــيال بــاهللا وكفــى األرض فــي ومــا الســماوات فــي مــا لــه ولــد لــه يكــون أن ســبحانه

 (( يــا أهــل الكتــاب ال تغلــوا فــي ديــنكم ))فوائــد ؛ منهــا: النهــي عــن الغلــو ، عــن الغلــو يف الــدين ؛ لقولــه تعــاىل: 

وإذا ى اهللا أمة عن شيء وقصه علينا فهو عربة لنا يعين أننا منهيون عنه ويؤكد هذا قول النيب صلى اهللا عليـه وآلـه 

ومن فوائدها: أن الغلـو يف الـدين   أي ال تغلوا يف . رت النصارى المسيح ابن مريم )( ال تطروني كما أطوسلم: 

ومـن فوائـدها: أنـه ال جيـوز  كالنقص منه ، فكما أن اإلنسان منهي عن النقص يف دينه هو أيضا منهي عن الغلـو .

؛ وعلـى هــذا فمــن أحــب النــيب  لنـا أن نغلــوا يف ديننــا ســواء مـا يتعلــق برســولنا صــلى اهللا عليـه وآلــه وســلم أو بأعمالنــا

صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم أكثـــر مـــن حمبـــة اهللا فهـــو غـــال فيـــه عليـــه الصـــالة والســـالم ، ومـــن نزلـــه منزلـــة الـــرب وأنـــه 

يتصــرف يف الكــون فهــو غــال فيــه ، ومــن زعــم أن غــريه ممــن هــو دونــه يتصــرف يف الكــون فهــو غــال فيــه ؛ فــالغلو إذا 

(( وال تقولـــوا علـــى اهللا إال ؛ لقولـــه:  فوائـــدها: حتـــرمي القـــول علـــى اهللا إال بـــاحلقومـــن  جمـــاوزة احلـــد يف كـــل شـــيء .

ويتفـــرع مـــن هـــذه الفائـــدة: حتـــرمي حتريـــف آيـــات الصـــفات وأحاديثهـــا ؛ ألن الـــذي  .وهـــو الشـــيء الثابـــت  الحـــق ))

قـال  بسـوطتان ))(( بـل يـداه محيرفها مل يقل على اهللا احلق بل قـال عليـه الباطـل ؛ واضـح ؟ آيـات الصـفات مـثال 

القائل ليس املراد باليدين اليد احلقيقية بل املراد النعمة والقدرة ومـا أشـبه ذلـك ؛ نقـول هـذا قـال علـى اهللا غـري احلـق 

ومن فوائدها: بيان أن املسيح عليـه الصـالة والسـالم ال يسـتحق مـن أمـر الربوبيـة  ألنه قال ما ال يريده اهللا عزوجل .

ومــن فوائــدها: جــواز نســبة اإلنســان إىل أمــه إذا مل يكــن لــه  . (( رســول اهللا ))قولــه: شــيء ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن 

إذا كـان الولـد ولـد زنـا  وعيسى بن مرمي ليس له أب كما هو معلـوم للجميـع . (( عيسى ابن مريم ))أب ؛ لقوله: 

أمـه حقيقـة وحكمـا  قلنا إنه ليس له أب شرعي فـإىل مـن ينسـب ؟ إىل أمـه ؛ يبقـى عنـدنا إشـكال ، هـو ينسـب إىل

الشك فيه ؛ لكن عند املناداة عندما نضع له امسـا يشـتهر بـه بـني النـاس وينـادى بـه هـل حنـن ننسـبه إىل أمـه فيكـون 

بذلك نشر عارها وكسر قلبه أو نضع له امسا ننسبه إىل من هو حقيقة منسوب إليه ؟ فنقول مثال عبد اهللا بـن عبـد 

ـــاين أوال ، الثـــاين أوال  ـــزاين عبـــد هللا الكـــرمي ؟ الث ـــا هـــو عبـــد اهللا بـــن عبـــد الكـــرمي هـــل أخطأنـــا ؟ ألن ال ، حنـــن إذا قلن

عزوجــل وإن كــان زانيــا فهــو عبــد هللا ، فنســيمه ــذا االســم ألنــه لــو مسينــاه منســوبا إىل أمــه لكــان كــل إنســان يســمع 

فنقـول احلمـد هللا ـ أمـا مـن  عـار يف تـارخيهم إىل مـا شـاء اهللا ، .سيقول ملاذا مث يلحق العار هذا الرجل وذريته ويبقى 

جهــة األحكــام الشــرعية فالشــك أننــا ال نرتــب عليــه أحكــام األبــوة ؛ وهلــذا لــو مــات ابــن الزنــا مــن يرثــه ؟ أمــه ، ترثــه 

ومـن فوائـدها: إثبـات رسـالة عبـد رسـالة  فرضا وتعصيبا ؛ فلهذا نقول يوضع لـه اسـم ينسـب إليـه وال خيالفـه الواقـع .

وهلـذا جيـب علينـا أن نـؤمن بـأن عيسـى رسـول لـيس لـه حـق الربوبيـة بـأي  رسـول اهللا )) ((عيسى بن مـرمي ؛ لقولـه: 

الولــد إذا كـان مـن الزنـا ولكــن ملـا محلـت املـرأة تــزوج ـا الـزاين ـا زواجــا شـرعيا مث ولـدت فهــذا  حـال مـن األحـوال .



لـــك ؛ ثانيـــا إذا تزوجهـــا فـــأكثر أوال نقـــول البـــد مـــن توبـــة الـــزاين والزانيـــة ، البـــد مـــن حتقـــق ذ الولــد إىل مـــن ينســـب ؟

العلماء يقولون إنه ال جيوز أن يتزوجها ؛ ألـا اآلن يف عـدة ال يلحقـه ولـدها ؛ فيجـب أن ينتظـر حـىت تنتهـي العـدة 

وذلــك بوضــع احلمــل علــى وجــه املعــروف ؛ ومــن العلمــاء مــن جيــوز ذلــك إذا حتققــت التوبــة وأنــه إذا اســتلحقه الــزاين 

ال جيــوز إطالقــا أن يفــتح للنــاس ؛ ألن لــو كــان هــذا القــول مــن الناحيــة النظريــة قــوال يلحــق بــه ؛ لكــن هــذا البــاب 

صحيحا لكن ال جيوز أن يفىت به علنا ؛ ملاذا ؟ يتساهلون ، يتسـاهلون يف هـذا األمـر ، كـل إنسـان يـزين بـامرأة فـإذا 

  لناس .، واآلباء سوف يضطرون إىل أن يزوجوها ؛ ويفتح باب الشر على ا محلت ذهب يتزوجها

(( وسـخر لكـم مـا فـي السـموات ومـا فـي األرض جميعـا منــه ... كيـف لـو قـال أحـدهم إن اهللا قـال:  السـائل :

  فالتسخري مباشر منه تعاىل ؟ (( ... وروح منه ... ))خيتلف عن قوله:  ))

انتقل مـن دينـه هل الروح خلقت نفسها ؟ البد خملوقة ؛ كيف صار النصراين أفهم منك ؟ النصراين أسلم  الشيخ :

  ألجل هذا .

  سؤال عن ولد الزنا ملاذا ال يلحق به شرعا ؟ السائل :

هذا الشك أنه ابنه قدرا ، هو ابنه قدرا خملوق من مائه ، وهذا ال ينكر به أحـد ؛ لكـن ملـا كـان علـى غـري  الشيخ :

ما هو ابن شـرعي ، ابـن قـدري وجه الشرعي مل يلحق به شرعا ؛ أما قدرا فهو ابنه ما فيه إشكال ؛ ... ؟ هذا ابن 

؛ ألن هذا الزاين ؛ هـو منسـوب إىل اهللا سـبحانه وتعـاىل ؟ ال كيـف منسـوب إىل اهللا ؟ ألنـه عبـد اهللا وعبـد الكـرمي ؟ 

  زين لو كان عندنا واحد امسه عبد اهللا وأبوه عبد الكرمي ما نقول عبد اهللا بن عبد الكرمي ؟ ما فيه إشكال .

  مناقشتهم يقولون حنن نقرب أن اهللا واحد وأن عيسى رسول فهل هذا ينفعهم ؟ بعض النصارى بعد السائل :

ميكــن قــد يكــون بعضــهم هكـذا ألــم فــرق مثــل غــريهم ، افرتقــت النصـارى علــى ثنتــني وســبعني فرقــة ، قــد  الشـيخ :

  يكون هذا ؛ لكن إذا مل يؤمنوا مبحمد فهم كفار حىت بعيسى .

  فهل هذا يكفي ؟لو نسب ابن الزنا للقبيلة  السائل :

يكفــي ، عبــد اهللا بــن عبــد الكــرمي فقــط ، تكــون العائلــة الــيت تكــون منــه إذا أراد اهللا أن تكــون لــه عائلــة آل  الشــيخ :

  عبد الكرمي .

  إىل من ينسب اللقيط ؟   السائل :

، أو  العزيـزهذا ينسب مثل ما قلنا يوضع له اسـم مثـل عبـد اهللا بـن عبـد الكـرمي ، أو عبـد الـرمحن بـن عبـد  الشيخ :

لكنــه لــيس أبــا شــرعيا وقــد يكــون أبــا شــرعيا ألن بعــض النــاس رمبــا يلقــي أوالده يف الطرقــات أو يف  فــالن ابــن أبيــه ؛



املساجد عجزا عنه ؛ ألن هذا اللقيط يف احلقيقة ما نـدري هـل هـو ابـن الزنـا أو ابـن رشـد لكـن أبـوه ألقـى بـه لعجـزه 

  عنه .

سؤال غري أما املشهور عند أهل العلم فمرياثه لبيت املال وديته إن قتل لبيت املـال إال إذا تـزوج مـثال صـار  الشيخ :

، يكون ماله ملن التقطه ؛ ألنه قـام عليـه وحضـنه نه يكون ملن التقطه أله أوالد فأوالده يرثون ؛ ولكن القول الراجح 

  ون لعموم الناس  .تعب فيه فيكون له ، وهو أوىل من بيت املال الذي يك

  ملاذا بعض الصحابة كان ينسب ألمه كابن مكتوم وابن حبينة ؟ السائل :

أي نعم هذا ألم يرضون بذلك ، يرضون بذلك واشتهر ذا الشـيء ولـيس فيـه أدىن شـك يف أـم أوالد  الشيخ :

  حقيقة آلبائهم وإال فيه ابن مكتوم وعبد اهللا بن مالك ابن حبينة .

 المآلئكـــة وال هللا عبـــدا يكـــون أن المســيح يســـتنكف ((  لـــنأعــوذ بـــاهللا مــن الشـــيطان الــرجيم ؛  :قــراءة اآليـــات

 الصـالحات وعملـوا آمنـوا الـذين فأمـا جميعـا إليـه فسيحشـرهم ويسـتكبر عبادتـه عن يستنكف ومن المقربون

 لهــم يجـدون وال أليمـا عـذابا فيعـذبهم واسـتكبروا اسـتنكفوا الـذين وأمـا فضـله مـن ويزيـدهم أجـورهم فيـوفيهم

 آمنـوا الـذين مبينا فأمـا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها نصيرا يا وال وليا اهللا دون من

  . مستقيما )) صراطا إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا

 المســيح إنمــا الحــق إال اهللا علــى تقولــوا وال ديــنكم فــي تغلــوا ال الكتــاب أهــل (( يــاتتمــة فوائــد اآليــة الكرميــة: 

 خيـرا انتهـوا ثالثـة تقولـوا وال ورسـله بـاهللا فـآمنوا منـه وروح مـريم إلـى ألقاهـا وكلمته اهللا رسول مريم ابن عيسى

  وكيال )) . باهللا وكفى األرض في وما السماوات في ما له ولد له يكون أن سبحانه واحد إله اهللا إنما لكم

(( ؛ لقولـه:  سـببهمعلـى  السـببإطـالق  (( وكلمته ألقاها إلى مريم ... )):من فوائد هذه اآلية الكرمية من قولـه: 

فإن عيسى ليس هو الكلمة نفسها ؛ لكنه خلق بالكلمـة فـأطلق السـبب وأريـد املسـبب  وكلمة ألقاها إلى مريم ))

ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصالة والسـالم مـن أشـرف عبـاد اهللا أكـرمهم عليـه ؛ ألنـه أضـافه إىل نفسـه فقـال:  .

ومـن فوائـدها: أن عيسـى عليـه الصـالة السـالم روح  واإلضافة للتخصيص والتكرمي . (( وكلمته ألقاها إلى مريم ))

الــيت خلــق اهللا عزوجــل ؛ ولكــن أضــيف إىل اهللا عزوجــل يعــين أنــه مــن مجلــة األرواح  (( روح منــه ))مــن اهللا ؛ لقولــه: 

مــن بــاب التكــرمي والتشــريف ؛ واعلــم أن املضــاف إىل اهللا تعــاىل نوعــان: نــوع معــىن ال يقــوم إال بغــريه ، وهــذا يكــون 

 من صفاته مثل علم اهللا ، قدرة اهللا ، مسـع اهللا ، كـالم اهللا ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ هـذه معـاين إذا أضـيفت إىل اهللا فهـي

مــن صــفاته وليســت مبخلوقــة ؛ ونــوع آخــر يضــاف إىل اهللا لكنــه بــائن منــه منفصــل عنــه ، وهــذا يكــون خملوقــا لكــن 

(( فقـال لهـم رسـول اهللا وقـول اهللا:  (( وروح منـه ))أضيف إىل اهللا من باب التشريف والتكـرمي ، ومنـه قولـه هنـا: 



ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يـذكر فيهـا اسـمه (( فأضاف الناقة إليه ، وقوله تعاىل:  ناقة اهللا وسقياها ))

بيــيت ، كــل هــذا أعيــان قائمــة بنفســها ، فإضــافتها إىل اهللا مــن بــاب  (( وطهــر بيتــي للطــائفين ))وقولــه تعــاىل:  ))

 أيش ؟ التشـريف والتكـرمي  ؛ املضـاف إىل اهللا نوعـان األول أن يكـون عينـا قائمـة بنفسـه ، فإضـافته هنـا مـن بـاب ؟

الشيء ليس مبعىن ولكنه مضاف إىل اهللا وهو بالنسـبة إلينـا أبعـاض وأجـزاء مثـل يـد اهللا ، فهـذا أيضـا يلحـق  إذا كان

ومـن فوائـدها: وجـوب اإلميـان  بكونه مـن الصـفات ؛ ألنـه لـيس منفصـال بائنـا عـن اهللا عزوجـل فيكـون مـن صـفاته .

وقــد  (( فــآمنوا بــاهللا ورســله ))لقولــه تعــاىل: كلهــم أمجعــني مــن نــوح إىل حممــد عليــه الصــالة والســالم ؛  بــاهللا ورســله

سبق لنا مرارا معىن أو سبق لنا مرارا ما يتضـمنه اإلميـان بـاهللا عزوجـل فـال حاجـة للتكـرار وكـذلك مـا يتضـمنه اإلميـان 

يعــين أنــه حيــرم أن يقــول اإلنســان إن  (( وال تقولــوا ثالثــة ))ومــن فوائــدها: النهــي عــن التثليــث ؛ لقولــه:  بالرســول .

فــال يقــول  (( واعبــدوا اهللا وال تشـركوا بــه شــيئا ))عنـه كقولــه تعــاىل:  ثالـث ثالثــة ، وهــذا مـن الشــرك ؛ فــالنهي اهللا

  قائل ملاذا اقتصر على النهي فقط ؟ نقول نعم اقتصر على النهي فقط ولو كان هو شركا ألن الشرك منهي عنه .

فـدل هـذا علـى  (( انتهـوا خيـرا لكـم ))ومن فوائدها: أن من تاب من التثليث وانتهى عنه تاب اهللا عليـه ؛ لقولـه: 

ومـن فوائـدها: انفـراد اهللا تعـاىل باأللوهيـة ؛ مـن أيـن تؤخـذ مـن  أن من تاب فهـو خـري لـه وهـذا يسـتلزم قبـول التوبـة .

  (( إلـه واحـد ))اللـة علـى أن اهللا منفـرد باأللوهيـة ؟ مـن قولـه: وجـه الد (( إنمـا اهللا إلـه واحـد ))اآلية ؟ من قوله: 

دلـــت علـــى  (( إنمـــا اهللا إلـــه ))فقولـــه:  (( إنمـــا اهللا إلـــه ))كلمـــة واحـــد ؛ أيضـــا دليـــل آخـــر ؟ احلصـــر ، يف قولـــه: 

ه اهللا أن ومـن فوائـدها: تنزيـ يكـون زيـادة للتوكيـد . (( واحد ))احلصر وهو أن اهللا تعاىل هو اإلله وحده لكن قولـه: 

تنزيهـا (( سـبحانه أن يكـون لـه ولـد )) يكون له ولد ، يعين أنه منزه أن يكون له ولد ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: 

ما وجـه كـون اختـاذ الولـد بالنسـبة هللا تعـاىل عيبـا ونقصـا ؟ ألنـه يسـتلزم أن يكـون حمتاجـا إليـه ، وأن يكـون باقيـا  له .

املشـركون ؛ ثالثـة ، اهللا اختـذ ولـدا ؟ النصـارى ؛ غـريهم ؟ اليهـود ؛ غـريهم ؟  من الـذين قـالوا إن مبا لو هلك األب .

(( لـه ومـن فوائـدها: انفـراد اهللا تعـاىل بامللـك ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ مـن قولـه:  الذي نعرف ثالثة أمساء ادعوا هللا ولدا .

  ه التأخري يفيد احلصر .ما وجه ذلك ؟ قدم ما حقه التأخري ، وتقدمي ما حق ما في السموات وما في األرض ))

مجـع ؛ هـل بـني ؟ نعـم ؛  )) (( السـموات ومن فوائدها: إثبات أن السموات عدد لكنـه مـبهم ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟ 

األرض ؟ آيــــة فيهــــا إشــــارة والســــنة فيهــــا تصــــريح ،  (( اهللا الــــذي خلــــق ســــبع ســــموات ))يف أي آيـــة ؟ يف قولــــه: 

تطع شبرا من األرض ظلما طوقـه اهللا بـه يـوم القيمـة مـن سـبع ( من اقوجاءت السنة بذلك صرحيا يف مثل قوله: 

هــل يكــون اهللا تعــاىل وكـيال لغــريه يــا سـليم ؟ ال ، ال ؟ أيــش لــون ؟ هــل اهللا وكـيال علــى اخللــق ؟ نعــم ،  . أراضـين )

 وكـيال (( وكفـى بـاهللا؟ قولـه: مبعىن ؟ رب هلم وحافظ هلم ، ليس املعىن أنه وكيل لغريه فيهم ، متأكد ؟ أيـن الـدليل 



((  ؟ نريـــد إثبـــات أن اهللا يوكـــل ؟ قولـــه:  وهـــل اهللا موكـــل ؟ ال ، مـــا هـــو موكـــل ؛ ابـــراهيم ؟ نعـــم ؛ أيـــن الـــدليل . ))

 بكـافرين )) بهـا ليسـوا قوما بها وكلنا فقد هؤالء بها يكفر فإن والنبوة والحكم الكتاب آتيناهم الذين أولئك

 هذا يوجب لإلنسـان صـدق االعتمـاد علـى اهللا عزوجـل وأن يعتمـد علـى اهللا وحـده (( وكفى باهللا وكيال ))قوله:  .

علـى اهللا فإنـه كافيـك ، ولـو أننـا صـدقنا يف ذلـك  اجعـل اعتمـادك ال تعتمـد (( وكفـى بـاهللا وكـيال ))لقوله تعـاىل:  ؛

ى اهللا فهـو حسـبه إن اهللا : (( ومن يتوكل علـلكان اهللا حسبنا ومن كان اهللا حسبه فقد مت له أمره ، قال اهللا تعاىل

فأنت يا أخي توكل على اهللا فإنـك إن صـدقت التوكـل علـى اهللا فـإن اهللا حسـبك وكافيـك يسـهل لـك  بالغ أمره ))

( أمرك ، وهذا وعد اهللا عزوجل ما هو من زيد وال من عمرو ، وجاء عن النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أنـه قـال: 

الطـري تغـدوا مـن أوطاننـا  لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر تغـدوا خماصـا وتـروح بطانـا )لو تـوكلتم علـى اهللا حـق توكلـه 

مخاصا جائعة قد مضى عليها الليل ونفد ما يف بطوا لكنها متوكلة على اهللا عزوجل تعرف رـا وتعتمـد عليهـا وال 

ن نقصــنا ذلــك كثــريا وجــود ترجــع إال وهــي بطانــة ممتلئــة البطــون ؛ فلــو أننــا توكلنــا علــى اهللا حــق التوكــل لكفانــا ، لكــ

 يسـتنكف (( لـنتفسـري اآليـة الكرميـة:    تمـد عليهـا وينسـى املسـبب عـز وجـل األسباب املادية جتـد أكثـر النـاس يع

ــدا يكــون أن المســيح ــه عــن يســتنكف ومــن المقربــون المآلئكــة وال هللا عب ــه فسيحشــرهم ويســتكبر عبادت  إلي

هـو ابـن مـرمي الـذي اختـذه هـؤالء إهلـا  هللا )) (( المسـيح ))(( لن يستنكف المسيح أن يكـون عبـدا  . جميعا ))

بني أن املسيح نفسه ال ميكـن أن يسـتنكف عـن عبـادة اهللا بـل هـو عليـه الصـالة والسـالم يطلـب الوسـيلة إىل اهللا يف 

 يعـين يطلبــون الوسـيلة الـيت تقــرم (( أولئـك الــذين يـدعوك يبتغـون إلــى ربهـم الوسـيلة أيهــم أقـرب ))القـرب إليـه 

)) لـن يـأىب  هللا عبـدا يكـون أن المسـيح يسـتنكف لـن إىل اهللا عزوجل وأولئك يدعوم مساكني ؛ فهنا يقـول: ((

أي عبـدا شـرعيا أو كونيـا ؟ شـرعيا ؛ ألن  (( أن يكـون عبـدا هللا ))مبعىن يأىب أنفة وعلوا ؛ وقوله:  (( يستنكف ))

(( إن كـل مـن فـي الكوين ما أحد يستنكر حـىت أفجـر عبـاد اهللا لـن يسـتنكف أن يكـون عبـدا هللا بالعبوديـة القدريـة 

؛ هـل فرعـون كـذلك ؟ فرعـون مسـتكرب لكـن قـدرا مـا ميكـن يسـتكرب  السموات واألرض إال آتي الرحمن عبدا ))

أي عبوديــة  (( أن يكــون عبــدا هللا ))ســتكبار علــى األمــر الشــرعي هــذا كثــري ؛ فقولــه: ، الكــالم علــى القــدر أمــا اال

يعين ولن يستنكف املالئكة املقربون ؛ واملالئكة هـم عـامل غيـيب خلقهـم اهللا  (( وال المالئكة المقربون ))شرعية ؛ 

أي إىل اهللا  (( المقربـون ))لـه: من النور وجعل غذائهم التسبيح ؛ وهلذا كـانوا صـمدا ال يـأكلون وال يشـربون ؛ وقو 

هــل هـــي  (( المقربــون ))، وإذا كــان املالئكــة مقربــون ال يســتنكفون عــن عبادتــه فغــريهم مــن بــاب أوىل ؛ وقولــه: 

صفة كاشفة أو صفة قيد ؟ حيتمل أن يكـون ذلـك صـفة كاشـفة ألن املالئكـة مقربـون إىل اهللا عزوجـل ؛ وحيتمـل أن 



فــإن قــال  ـ فــاهللا أعلـم ـ . قــربمبكـون املالئكــة فــيهم املقربـون وفــيهم مــن ليسـوا يكـون قيــدا وعلـى هــذا االحتمــال ي

قائـل: مـا املناسـبة يف ذكـر املالئكـة عنـد ذكـر عيسـى ؟ قلنـا املناسـبة أن مـن النـاس مـن جعـل املالئكـة أوالدا هللا كمــا 

اختـــذمتوهم أوالدا هللا لــــن أن مـــنهم مــــن جعـــل املســــيح ابنـــا هللا عزوجــــل ، فهـــذه املناســــبة يعـــين حــــىت املالئكـــة الــــذين 

(( ومن يسـتنكف عـن عبادتـه ويسـتكبر فسيحشـرهم إليـه جميعـا )) (( مث قال:  يستنكفوا أن يكونوا عبادا هللا .

(( فعــل الشــرط ، وجــواب الشــرط  (( يســتنكف ))أداة شــرط  (( مــن ))اجلملــة هنــا شــرطية ، و  مــن يســتنكف ))

بالســني ، وإذا صــدر اجلــواب بالســني وســوف فإنــه يتعــني أن  وقــرن بالفــاء ألنــه صــدر فسيحشــرهم إليــه جميعــا ))

عبـادة مـن ؟ عبـادة اهللا شـرعا ، صـح ؟ مـن يسـتنكف عـن  (( ومـن يسـتنكف عـن عبادتـه ))يربط بالفاء ؛ وقولـه: 

 (( فسيحشــرهم إليــه جميعــا ))ويــأىب أن خيضــع لألوامــر والنــواهي  ويرتقــىيتعلــى (( ويســتكبر )) عبادتــه شــرعا ؛ 

يعـــود علـــى  (( فسيحشـــرهم ))املســـتكرب واملتعبـــد املتـــذلل كلهـــم سيحشـــرون إليـــه ؛ وعلـــى هـــذا فالضـــمري يف قولـــه: 

      روعي يف فعل الشرط لفظ الشرط (( من يستنكف ))اجلميع ؛ وهنا فيه مباحث: أوال 


